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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS – EAC/S17/2017 

Acompanhamento e orientação pelo desporto de jovens em risco de 

radicalização 

 

O presente convite à apresentação de candidaturas destina-se a executar o programa de trabalho 

anual de 2017, em conformidade com a Decisão da Comissão C(2017) 3847 de 9 de junho de 

2017 relativa à adoção do programa de trabalho anual de 2017 para a execução dos projetos-

piloto. 

A Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e 

Social Europeu e ao Comité das Regiões relativa ao «Apoio à prevenção da radicalização que 

conduz ao extremismo violento»
1
, destacou claramente que a prevenção da radicalização é uma 

parte fundamental da luta contra o terrorismo na UE. 

As medidas de combate à radicalização são concebidas e executadas no terreno, a nível local, 

mas também regional ou nacional; a sua conceção e execução são essencialmente da 

competência dos Estados-Membros. Os intervenientes locais estão geralmente em posição 

privilegiada para prevenir e detetar a radicalização, tanto a curto como a longo prazo. Em 

simultâneo, a UE tem de desempenhar um papel de apoio devido especialmente à semelhança 

dos problemas enfrentados pelos Estados-Membros e à sua dimensão e interconexão, o que 

significa que também a cooperação, o estabelecimento de redes, o financiamento e a troca de 

boas práticas a nível da União Europeia têm um papel a desempenhar. 

 O desporto pode ajudar na luta contra a radicalização e contribuir para o fortalecimento de 

valores europeus como a tolerância, a integração e o diálogo intercultural. Ao mesmo tempo, os 

clubes desportivos também podem representar por vezes um ambiente favorável à conversão de 

jovens vulneráveis. Tendo em conta este contexto, este projeto-piloto apoiará projetos 

desportivos da base para o topo destinados aos jovens que se encontrem em risco de 

radicalização.  

 

1. Objetivos 

Esta ação destina-se a apoiar os projetos desportivos organizados pelos intervenientes locais e 

pela sociedade civil centrados na prevenção da marginalização e radicalização, e a auxiliar em 

particular os jovens em risco de exclusão e radicalização a encontrar uma identidade e a 

desenvolver um sentimento de pertença. Os projetos devem ter por objetivo o ensino de aptidões 

essenciais tais como competências sociais e de comunicação, pensamento crítico e resolução de 

problemas, que podem ajudar os jovens à margem da sociedade a sentir-se reintegrados. 

Este projeto-piloto irá envolver as organizações desportivas locais da UE que, em cooperação 

com as autoridades locais competentes em matéria de radicalização e terrorismo, irão identificar 
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as pessoas em risco de radicalização e lhes oferecer a orientação adequada para prevenir a sua 

radicalização. Os resultados esperados incluem: 

• um maior sentimento de pertença à sociedade europeia entre os jovens em risco de 

radicalização;  

• um decréscimo no risco de radicalização desses jovens. 

A ação permitirá apoiar projetos locais centrados no acompanhamento e na prevenção, pelo 

desporto, de processos de radicalização. Estes projetos devem envolver as organizações 

desportivas locais e desenvolver a cooperação com as autoridades locais ativas neste domínio. 

Serão selecionados cerca de 15 projetos. 

 

2. Critérios de elegibilidade 

Para serem elegíveis, os projetos deverão ser apresentados por candidatos que preencham os 

seguintes critérios: 

- ser uma organização pública ou privada dotada de personalidade jurídica, com experiências de 

sucesso comprovado na luta contra a radicalização (pessoas singulares não são elegíveis para a 

candidatura a uma subvenção no âmbito do presente convite); 

- ter sede social num dos 28 Estados-Membros da UE. 

São admitidas candidaturas de organismos dotados de personalidade jurídica estabelecidos num 

dos seguintes países: 

- Estados-Membros da UE. 

 

3. Atividades elegíveis 

Apresenta-se aqui uma lista não exaustiva das principais atividades elegíveis no âmbito do 

presente convite: 

• atividades destinadas a apoiar processos de luta contra a radicalização, postos em prática 

pelos candidatos elegíveis em cooperação com as autoridades locais competentes em matéria de 

radicalização, de terrorismo e de polícia. No âmbito das atividades deve haver um equilíbrio 

entre homens e mulheres;  

• conceção, identificação, promoção e partilha de atividades e boas práticas relativas ao 

acompanhamento e à orientação, pelo desporto, de jovens em risco de radicalização;  
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• atividades de sensibilização para a prática do desporto e para o seu valor acrescentado 

inquestionável na luta contra a radicalização; 

• identificação de atividades desportivas no âmbito das quais existe risco de processos de 

radicalização; 

• ações de divulgação; 

• atividades de estabelecimento de redes. 

 

As atividades que não incluam uma metodologia baseada em dados concretos relativos à 

igualdade entre homens e mulheres não são elegíveis. 

  Período de execução 

- as atividades não podem ter início antes de 1 de janeiro de 2018; 

- as atividades devem estar concluídas até 31 de dezembro de 2018. 

Não serão aceites candidaturas de projetos cuja duração prevista seja superior à especificada no 

presente convite à apresentação de candidaturas. 

4. Critérios de atribuição 

As candidaturas ou projetos elegíveis serão avaliados com base nos seguintes critérios:  

1. Relevância do projeto (critério 1) (40 valores): 

- Em que medida a proposta contribui para apoiar a integração de refugiados, através 

desporto, nas sociedades de acolhimento da UE. 

- Em que medida: 

 a proposta tem por base a identificação concreta das necessidades locais 

específicas em matéria de atividades destinadas a prevenir a radicalização;  

 os objetivos estão claramente definidos, são realistas e abordam questões 

pertinentes para as organizações participantes e os grupos-alvo. 

2. Qualidade (critério 2) (40 valores): 

- A qualidade da conceção e da execução gerais das atividades propostas e a 

metodologia para atingir os objetivos: 
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 relação custo-eficácia (em que medida o projeto tem uma boa relação custo-

eficácia e afeta os recursos apropriados para cada atividade); 

 sustentabilidade das ações propostas (em que medida as ações continuarão após o 

termo do projeto); 

 proposta orçamental (a coerência entre os objetivos do projeto, as metodologias, 

as atividades e o orçamento proposto); 

 a qualidade e a viabilidade da metodologia proposta. 

3. Gestão do projeto (critério 3) (20 valores):  

- Em que medida o candidato demonstra a sua capacidade de organizar, coordenar e 

realizar os vários aspetos das atividades propostas. 

- o projeto envolve uma composição adequada de experiências e competências para que 

possa ser concluído com sucesso em todos os seus aspetos; 

- a composição e adequação da equipa proposta (incluindo as pessoas com experiência 

comprovada na organização e realização bem sucedida de atividades desportivas) e as 

funções dos membros da equipa; 

As candidaturas elegíveis serão classificadas numa escala de 100 valores, com base na 

ponderação explicada acima. 

Um limiar mínimo de 65 % dos valores será aplicado para o primeiro e o segundo critério. 

Além disso, os três critérios em conjunto devem perfazer um mínimo de 70 valores. As 

candidaturas com classificações abaixo destes limiares serão rejeitadas. 

 

5. Orçamento disponível 

O orçamento total destinado ao cofinanciamento dos projetos estima-se em 750 000 euros. 

O montante máximo da subvenção é de 60 000 euros. 

A Comissão prevê financiar cerca de 15 propostas. 

A Comissão Europeia reserva-se o direito de não conceder a totalidade dos fundos disponíveis. 

 

6. Prazo para apresentação das candidaturas 

Os pedidos de subvenção devem ser apresentados numa das línguas oficiais da UE, utilizando o 

formulário de candidatura disponível em: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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O formulário de candidatura devidamente preenchido deve ser enviado por via postal (fazendo fé 

a data do carimbo do correio), pelo correio oficial ou por serviço de correio expresso (até às 

16h00, hora de Bruxelas) de 18 de agosto de 2017.  

7. Informações adicionais 

Em caso de dúvidas, contactar:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


